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KAS GIRDĖT?

ISZ AMERIKOS

«

Žemiau matome Francuzisz- 
kus laivus kurios parengė ant 
kares.

j e ar Prancūzai padarytu ko
kia klaida, kad inleistu Vokie
ti in Parižiu.

Nesiranda geresniu kareiviu 
ant mariu kaip angliszka f lo
ta, o jago Anglikai tik su Vo- 
kiecziu kovotu tai vokiszka 
f lota liktųsi sunaikinta visisz- 
kai o ka dabar kalbėt apie su
sivienijimą su Angliję f rančų- 
ziszkos ir rusiszkos f lotu!

paėmė miestą 
nuo Vokiecziu, 

12 armotu ir 
s armoteles. 

tūkstanti

Cenzūra teip sukerta tele- 
gramus kad jokiu budu nieko 
negalima dasiprast isz tokiu 
daneszimu.

Sirgo tik 4 Dienas. Labai Rūpinosi 
Apie Tebyria Kare.

W. D. BOCZKOWSKI, Pres^and Mgr. 
F. W. BOCZKOWSKI, 4'ditor.

BEINGS THE BEST RESULTS TO ADVERTISERS. 
RATES ON APPLICATION.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
520-522 W. SOUTH ST., MAHANOY CITY
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paliovė ejti, nutarė nupirkti 
kelioleka laivu nuo Vokiecziu. 
Badai Hamburg American 
Line geidže pardoti net trileka 
laivu terp kuriu randasi ir 
garsingas Vaterland kuri stovi 
New Yorke. Už tuosius laivus 
užmokės 20 milijonu doleriu.

“Pagal mano nuomone, tai 
Vokiecziu Kaiseris norėjo to
sios kares, mane jisai, jog tu
ri galingiausia armije kokios

Sztai ka kalba iszrastojas 
greit szaunamos armotos Sir 
Hiram S. Maxim apie tebyria 
kare:

Amerikas perka vokiszkus 
laivus.

New "?ork.— Amerikonai 
supratę, jog neturi tavoriniu 
lai*žu ant gabenimo ta voro in 
užrubeži, kada vokiszki laivai
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Gyventoje! Panamos mažinasi.
Panama.— Pagal paskutini 

surasza gyventoju ir darbinin
ku czionais, tai randasi tenais 
dabar tik 37,961 susidedancziu 
isz 10,700 Amerikonu ir 27,- 
891- svetimtaucziu. Iszkeliavo 
isz Panamos po užbaigimui 
kanalo 7335 ypatų.

Popiežius Piu.szas X pasiliko popiežium Augusto 4, 
1903 mete o gyme 1835 mete, turėdamas 79 metus 
amžiaus.

Tris apdeginti— vienas mirė

' THE MAHANOY CITY, FA., FOST-OFFICE 
SECOND CLASS MAIL MATTER.

Ar gi galime tikėt. Laikrasz- 
cziai apicziupomis garsina buk 
kryžiokai (vokiecziai) paėmė 
Varszava Lenkijos senovei sos 
tapili, ir sako visai su mažais 
pasiprieszinimais. Kad su ma
žais pasiprieszinimais tai buvo 
lengvas paėmimas, bet ar gali
ma tam tikėti. Kad teip, tai 
iszrodytu kad in Varszavos du 
ris f liukai kaczerga bakstelėjo 
ir joms atsidarius inejo. Žino
ma, kad Varszava gana gerai 
apstiprintas miestas; 1830 m. 
kada maskoliai Varszava eme,

t MS

Pagelba Lietuvai. Sziame tar
pe kada “Lietuva” pakrutino 
klausima gelbet kad Lietuvos 
žmones in kariu nelaimes in- 
puolusius, tai pritarimai dau
gume matosi nepaisant ne ko
kiu partijų.

Teisingai kibą tiktai kry 
žioku laikuose mus senoliai 
mate tokias baisenybes kokios 
szvaistosi dar ant lietuviszkos 
žemeles.

F rančų zai 
Schirmecka 
priek tam paėmė 
8 greitszaunama 
Priek tam paėmė 
vokiszku kalininku. Francuzai 
plieke Vokieczius ant visos li
nijos. Daugeli Lenku pristojo 
prie Francuzu kurie pabėgo 
isz vokiszku glitu.

Apiplesze banka.
Pittsburgh, Pa.— Du ple 

szikai ineja in Homestead Na 
tional Bank, atkiszo revolve 
rius in veidus darbininku, pa 
eme suvirszum tris tukstan 
ežius doleriu, prasiszalino si 
pavogtu automobilium. Pleszi 
ku nesueme.

gerai žino, • kad Lietuva 
Lenkija pagimdė.

Š THE SEMI-WEEKLY $

I SAULE-SUN f PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY. t
$ SUBSCRIPTION $2.50 $

Nanticoke, Pa.— Tris vai
kai, visi po 9 metus senumo, 
padirbo sau maža maszina ku
ri ketino ejti šu pagialba ka- 
rasino. Szimas Butkauskas pil 
damas karasina ant ugnies už
degė visa bonka. Liepsna ap
ėmė Butkaucka ir jojo drau
gus Jurgi Sakaucka ir Juoea 
Miką. Tieje du paskutinei li
kos baisei apdeginti o But
kauskas sudege ant smert.

Lietuvis nužudė paezia ir pats 
save.

Tarriffville, Conn.— Pra
ėjusia Nedelos ryta, apie 9 va
landa, atsikėlęs V. Kavaliauc- 
kas, pradėjo bartis su savo pa
ezia apie koki ten baksa. Žo
dis po žodžiui žandinis galėji
mas daejo lig augszcziausiam 
lypsniui. Kavaliauckas pa
griebė szautuvia paleido szuvi 
in motere, pataikindamas in 
lupa. Motere pradėjo melst 
ydant parvestu daktara ant 
apžiūrėjimo žaidulio. Tasai 
paszauke, “asz tan parvesiu 
daktara tuo jaus!” Atkiszes 
szautuva da du kartus szove in 
motere kuri krito ant grindų 
be gyvasezio. Matydamas tai 
12 metu vaikas pradėjo verkt 
ir isz baimes iszszoko per Įau
ga. Tėvas po tam paleido sau 
in szona kelis szuvius ir teipgi 
atliko. Geda visiems Lietu
viams padare su tokiu pasiel
gimu.

Musztyne terp maskolių ir 
austrijoku.

Ashley, Pa.— Pulkas mas
kolių susidedantis isz szeszįu 
vyru užklupo ant dvileka aus
trijoku kada gerai iszsikausze 
“dinamito”. Musztyne buvo 
gana kruvina, bet atbegia bul- 
gariszki sargai su paikoms, pa
ėmė visus in nevale.

Užėjo, o kur neužėjo tai už
eis anos suduos valandos kad 
neliek žmogui apsoliutiszkai 
nieko. Ten aszaru ir bedu pa
kalne visiems lygei — ūkinin
kams ir biedniokeliams, nes 
visa maista kariszkos tragedi
jos praryt turi, ar -jau prarijo.

Sziuose nelaimiu tvanuos 
kas isz Amerikiecziu lietuviu 
neduos ne menka nikeli, tai 
toksai nevertas vadintis Lietu
vos su num.

Atbukinusio proto žmo
gus,' gali suprast, ko laukia 
žmonija ne tik Lietuvos bet ir 
visos Europos. Jauni žmones 
po ginklu patraukti, laukuos 
gerybes turi palikti; ateiti j 
kas kad ir liksis, nebus už ko 
stvertis. Kares, badas ir maras 
dalipstes visas pakampes, o 
kur liepsnos kare, ten arsziau-

Turi 23 metus — svėrė 400 
svaru.

Monticello, Ind. — Flenry- 
kas Washburn isz White pa
vieto, yra sunkiausium žmo
gum pagal savo metus. Turi 
jisai 23 metus, 6 pėdu ir lį 
colius dydžio ir svėrė 400 sva
ru. Kaip pats pripažino, da ir 
dabar auga. Važinėje jisai 
paprastam vežime nes kitokia 
sulužtu, nes jau nekarta sulauj 
že kėlės briczkas. i

jo sirgti, sirguliuodamas nors, 
vis da darbininkiszkus grau
džius verksmus Baltimore! be- 
zvembdams dar klabakszt par
puolė, ir numirė. Besirguliuo- 
jant, ir dar prie palaidojimo, 
muset ir pons Smelstorius apie 
pusantros, valakties drobes 
prie “Pirmyn” prikiszo. Vat 
ka gi daryt kad buvo trumpas 
amželis, ir [dar kad nukrito, 
tai “Pirmyn” isz mirusiu jau 
nekels, nes pasaulio gyvenimas 
jam per aitrus.

Sziuose laikuose laikraszcziu 
nauju tikra perekle, tai jauni 
gudrus minksztadelniai. Jie 
tai in kitus laikraszczius žiū
rėdami, randa juos be idėjos, 
darbo žmonėms neatsakanezais 
na ir posmuoja apie savo 
plunksnos vartojima, proto ne 
svajojima, ir be pinigycziu 
kad nieko nėra, sutaiso kom
panija sudeda graszio ir pra
deda minksztodelnis piszkyt. 
Kompanai pamato kad piszki- 
nimas eina vėžio vieszkeliais, 
keikia — “o kad ji perkūnas, 
velnio galva prilojo, vot pini
gus žmogus sukiszes pusk da
bar nors Virbalio Magdei in 
pasturgali ir, ten nieko nerasi- 
Teip tai ir su “Pirmyn” misi- 
szlajojo. Faktas! Jeigu kas 
netikėtu, tai da žmogus gyvas 
isz Minersvilles mainieris Juo
zas Ramanauskas, galite jo pa
klaust, jisai szitam viskam 
pritikrins, nes ir jisai sunkiai 
isz mainu graszeli iszpraszes, 
laikuose Antonovo prie “Pir
myn” prikiszo.

Trustai iszsiuntineje maista in 
užrubeži.

Chicago. — Randaviszkas 
prokuratoris dažinojo, buk 
czionaitinei pakeriai iszsiunte 
in Kanada 10,000,000 svaru 
visokios mėsos ir szimtus tonu 
kitokio maisto iszsiuntineje 
kas nakti in New Yorka ant 
iszgabenimo in Europa už 
daug pigiau ne kaip gyvento
je! Suv. Steitu moka. Krau- 
tuvesia turi milijonus svaru 
cukriaus kuri laiko ant toli
mesnio laiko kada truputi ka
re apsimalszys o tada turės isz 
to milžiniszka pelną. Randas 
tuosius apgavikus aresztavo 
už pakėlimą nereikalingai pre
kes ant visokio maisto.

Sztai kaip iszrodo telegra
mas apie kare kada perejna 
per cenzuro rankas.

“Generolas-- , isz------ar
mijos, su----- peksztininkais,
----- raiteleis ir----- - greitszau- 
narnoms armotelems, pere j o 
per----- apie valanda praej ta
nedelia, ejdamas in----- susi
remti su----- generolu. Gene
rolas ----- apie taja 'kare kal-

* r Rosijoje Ir Lietuvoje $3.50. 
Ant Viso Meto $2.50. •) Anglija ir Skotlandija 15S.
Ant Puse Meto $1.25X111 OpOJC | Prūsuose 15 Marku.

tai ju laužai krito už Varna 
vos sienų ir labai su dideliai^ 
nuostoleis paėmė.

Jeigu Varszavas paimtas, tai 
lenkams nebus priesz Masko- 
lija kelt revoliucija reikalo. 
Jeigu Lenkija patekta kryžio^ 
kams (vokiecziams) tai berei- 
kalo save jie žadina geresne 
del ju ateiezia. Isz szetono na
gu iszsprudes b papuolęs in 
reples velnio, nemislik kad ir 
szis tavo prietelis; o vokiecziu 
gi prieteliszkumas link užgrpb 
tu tautu jau ne dabar mato
mas.

Lietuvos Sūnūs, jie visai ne 
tiki ne vokieczio ne austrijoko 
gerovei, nes del ju tas pats 
apetitas atsiduoda isz po spar 
nu areliu tu vokiszku, koki tu 
ri lietuviai dabar.

Lenku politikieriai svajoda
mi apie naujas Europos rube- 
žius ir Lenkijos diplomatini 
atgyjiina, nesitiki su Litvoma- 
nija ir mažrusija rubežiuose 
rokuotis. Tas bent matoma isz 
j u kai kur paraszytu straips
neliu.

Gerai tegul tie žmones len 
kai rupinaSr apie savo tautos 
bedas, ir gerai kad dabar tie 
raszejai. ne reikalauja jogei 
Polska jest matka Litwy (Lenkija

Rymas.— Galva katalikiszkos bažnyczios, Popiežius 
Piuszas X mirė seredos diena, bet kokia valanda tai 
nedanesza. Popiežius sirgo tik ketures dienas. Labai 
rūpinosi apie Europiszka kare. Priesz mirimą 
atsisveikino su broliu ir savo seserimis.

žinojo. Mane jisai, jog dabar 
atsirado gera proga užklupti 
ant Anglijos, kada toji turėjo 
savo ergelius Irlandijoi.

Galiu ejti isz laižybu, jog 
Vokiecziai bus baisei supliek -

Nelaime, kurie szendien už
puolė ant svieto yra neapraszo 
ma ir neiszmanoma. Žalios pie 
vos sutersztos krauju, namai, 
fabrikai ir miestai yra sugriau 
tais. Žmogaus gyvastis yra nai 
kintas kaip anglis deganeziam 
pecziuje. Mirtis ir kentėjimai 
neiszpasakyti,.. o žmogaus isz- 
mintis negali užganadinaneziai 
iszaiszkyt del ko toji žudinsta 
ir kare.

Kokis yra szendieninis pa
dėjimas tojo kariszko lauko 
apie kuri jokis rasztininkas ne 
gali apraszyti? Ant tojo lauko 
randasi apleista grinezele per 
vyrus, kur badas kovoje su 
moterimis ir vaikais. Szendien 
randasi szimtai tukstanežiu to
kiu grinezeliu in kurias insi- 
skverbs vargas; milijonai bus 
juju daugiau!

Kožnas vyras kuri gali pa- 
neszti ginklą lauke ant palie
pimo ejti szaudyt arba pats bu 
ti nuszautu. Del milijonu ta 
sai paliepimas jau atėjo. Kož- 
na mintis yra pasiaukavus ant 
užmuszinejimo. Marios yra už 
sėtos su baisoms bomboms; 
flotos lauke kad tik iszneszti 
viena ar kita in padanges.

Taigi metai mokslo, civili
zacijos ir pakajaus baigėsi vie
noje isz didžiausiu, kruviniau
siu ir brutaliszku kariu kuri 
•yra visai nereikalinga.

Zodžei ne yra apraszomi; 
iszaiszkinimas nereikalingas.

Svietiszka galybe del naiki
nimo — apszvietimas perinai- 
nitas ant milžiniszko svietisz- 
ko kraujegerio— tokis tai pa
veikslas persistato szendien po 
devinioleka szimtmecziu 
“Krikszczionybes.”

“Pirmyn” palaidotas, Laikrasz 
tis “Pirmyn” savo dienas ir 
vėl pabaigė. Tas laikrasztis 
užmanytas benetiktai galvo- 
cziaus aplinksvietinio pelegri- 
mo Antonovo Minersville, Pa. 
“Pirmyn” tai pirmyniszkai sa
vo gyvenime žmonėms szposu 
pridarė. Jisai eidamas isz po 
plunksnos Antonovo Miners- 
villei, rijo darbo žmonių pini
gycziu s, knabakszta sustojo ir 
ilsėjosi. Besiilsinti vėl radosi 
milaszirdingi žmones savo pi- 
nigycziais prikėlė,Tiepe vėl ei
ti ir giedoGdarbininkams grau
džius verksmus, nes kitu socija- 
listiszku laikraszcziu graudus 
verksmai darbininkams nebe
gi rdimi, taTtrPTrmynn matTU 
kavo pramuszt žmonių sloguti

Francuzai Suėmė 1,000 Vokiecziu. Kazokai Degina Miestus. Caras 
Persikėle in Moskva. Serbai Užmusze 15,000 Vokiecziu.
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FRANCUZISZKA ARTILERIJE PAKALNĖJE SCHIRMECK KUR PAĖMĖ 1000 VOKIECZIU.

| DU-KART SEDBLINISIAIKRASZTIS |

| “SAULE” Š
| ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA. |

PRENUMERATA KASZTUOJA: Ž

Berlinas, Aug. 18.— Pulkas kazoku gavosi in Prusus in 
miestą Margrabova. Kazokai apiplesze miestą, nužudė daug 
gyventoju ir uždege miestą.

Dabartės Vokiecziai prižada Lenkams karalių, jago pri 
gialbes jiems kariauti priedais Rosi j e.

O Caras prižadėjo teip-gi Žydams duoti pilna liuosybia 
jago payms ginklus prieszais Rosi jos neprietelius.

Caras persikėle in Moskva isz kur siuns visus paliepimus 
del savo kariumenes.

• London, Aug. 18.— Keli Austrijokiszki korpusai perejo 
in. rusDzka rubežiu ir užėmė lenkiszkus miestelius Žalosse, 
Brody ir Sokali.

Daugeli rusiszko vaisko randasi Kaune ir Vilniuje. Gy
ventoje! randasi dydeliam pavojuje.

L London, Aug. 19. — Vokiszki kareivai pametineje pul
kus isz priežasties dydelio bado visosia pulkuosią. Kareiviai 
aplaikineje ant dienos maža deszrelia ir du szauksztus szaltu 
virytu žirniu. Priek tam neturi usztektinai amunicijos. Lig 
sziarn laikui pabėgo isz vaisko 14,000 vyru.

Athenai, Aug. 20. — Kada austrijokai e]o per Sabacz 
kalnus, likos užkluptais per Serbus su dydeliu praliejimu 
kraujo. Austrijoku pražuno in 15,000 vyru. Serbai paėmė dau 
gęli ginklu, armotu ir amunicijos.

Francuzai plieke kaili Vokiecziaus arti Saarburgo, kur 
daug pražuvo ant abieju szaliu.

London, Aug. 20. — Arti Brussels tęsęsi milžiniszkas 
miiszys terp visu vieszpatyszcziu kurioje dalibauje in 2,000,000 
kareiviu. Badai kelioleka tukstaneziu kryto ant abieju szaliu. 
Vokiecziai likos prispirtais isz visu szaliu ir turėjo trauktis 
prie Autwerpo.

Tolimesni telegramai yra teip painus, jog negalima jokiu 
budu suprasti tenaitini padėjimą.

W. D. BOCZKOWSKI - CO. <
520-522 W. SOUTH ST., MAHANOY CITY, PA. i



VOKISZKI INŽINIEREI APLAIKINEJE PALIEPIMUS ARTI EJDKUNU IDANT TRAUKTUS! ISZ IENAS
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2 KATALIOGAI DYKAI!
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Pasakojimas isz Serbu Tautos 
Atgijimo.

■i

— Czia kas nors atvažiavo! 
suszuko kelintas balsu kar-

Šįl

MM

— Man vakar kalbėjo, kad 
tavo kalėjime, pasze, laikomas 
Stepu Miloszas asz ta Miloszo 
pažinstu žmona, ir su jo reika 
lu atėjau pas tave, didis pasza, 
norėdamas surasti jam paliuo- 
savima.

Mahmudas paglostė savo 
juoda barzda ir paklausė:

— O jo sunu turi su savi-

Kur ten Ohajuja, 
Vienoje apigardoja, 

Keturios mergynos randasi, 
Bet ne kaip vedasi: 
Dvi lietuvaites, 
Ir paliokaites,

Apie palukes neturiu ka sa
kyti,

Bet apie lietuves negaliu nu 
tylėti, 

Priesz keletą meteliu,
Juokėsi isz lietuviszku ber

neliu ;
Kada jau dabar sensta, 

Puikumą pameta, 
Vietinei vaikinai, 
Atszalo suvisai;

Tai nebageles visokius bu
dus iszradiūeja, 

Po visa gubernije važinėja, 
Visur pasirodinėja, 

) gal ir koki paiksza užtiks, 
Del katro mergele patiks, 
Taigi giluko neranda," 
Norint visaip banda,

— Ties Bielgradu, už my 
lios nuo jo —atsake mergaite

— Ar isz namu eini?
Ne, nuo paszos Malimu

Moteriukes
Kad jums

1/joil lietuvišku KNYGŲ nuo 
® seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusk, bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

Rašant man laišką, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, ar abu kartu? 
Reikalingi k n y g q piatintojai-agen- 
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS f
903 W. 33rdSf., CHICAGO. ILtr

Ir teip ylgai važines, 
Kol važinėti gales. 
Geriausia padarys, 

Kaip prie davatkų insiraszys, 
Tada visko atsinorės.

Kaip šzioki toki zokona turės. 
Mergeles nebedavokyte, 

Dievuliui pasi 1 ie cavoky te, 
Ne dydelis gilukis apsiviriavus

Da jagu reikia žlumbt gir
tuokli savus.

ti už ne nuo jo paeinanti, taip 
sakant, jo atvirumą ir drauge 
tamsuma. Bet imanczio pini
gus pasyvumas—jau nebe toks 
gražus paveikslas. Tik vienin
telis paaiszkinimas,—kadangi 
..•Sį-SM. .

— Sara, jau žinome, kas ji 
per viena. Jos tėvas yra musu 
broliu; tegul mergaite po mu 
su pastoge jauczias, kaip ir 
pas savo tikra tęva,

Sara pasilenke prie Zuzytes 
ir apkabinus ja, priglaudę prie 
savo krutinės. Toks szirdingas 
glamonėjimas primine jai na
mus. Aszaros akyse pasirodė 
ir pradėjo verkti. Sarą bu- 
cziuodama stengėsi ja suramin

ko tu
senes-

stojo, stiklai su grižo ant 
ir kiekvienas jau akimis 
se: “Kas ji per viena?”

— Ar nežino kas isz 
Miloszo isz Dzialoszino? 
klausė jaunesnis vyras, inve- 
dės mergyte už rankos. Visi 
tik pecziais sutraukė.

Karas —tokia tai buvo szei- 
mininko namo pravarde — at
sikreipęs in mergyte paklausė:

— Kame yra tas Dzialoszi

— Sunu? Isz kur?.. Ne,. ne^ 
žinau, kur jis yra, bet noriu ji 
surasti — sake Petka. — lįal- 

osi

Jis. net staiga tas klegesis nu
dilo ir užvieszpatavo gili tyla 
grinczioje, kuomet vyrai su 
mergaite pasirodė kalbos su

stato 
klau-

— Delko grižti namo?
— Ttn tik viena mamute 

paliko. Norėjau dar sziandie 
Jbuti namie, tuo tarpu pakly
dau. Isztisa diena ėjau, visa 
diena nevalgius, pavargau ir 
alkana —užbaigė tyliai.

Karas suplojo rankom, o su 
sirinkusieji pasznabždomis 
kalbėjosi. Duryse pasirodė 
daili moteriszke, jauna serbai- 
te, Karo žmona.

— Sara, te szita mergyte, 
duok jiai valgyti ir paguldyk 
kur nors, tegul szia nakti pas 
mus nakvoja, —paliepė Karas.

Moteriszke paėmė mergyte 
už rankos, o vyras in ausi pa
sakė:

— Sergek, kad ji nepabeg-

Turime jos broli sujieszkoti ir 
nepavojingoi yietoi paslėpti 
kad Mahmud o ranka jo nepa
siekti; turime gelbėti jos tęva. 
Tegul kūdikis eina gulti, o mes 
czia visi gal szi ta nutarsim. 
Imkimės tuojaus uždarbo, nes 
laiko gaila; be Miloszo, nes 
dar turime apie svarbesnius 
reikalus pasikalbėti.

— Puikus žodžiai — tarė 
Jurgis, paemes Zuzyte už ran
kos ir nuvede ja pas savo žmo
na.

ANGLIJOS MARIU VAISKAS-REZERVISTAI APLEIDŽIA COWES KELIAUTI 
ANT KARISZKO PLECIAUS.

Gyvenant kintant žmonėms, 
dažnai iszkiszta vienas kitas at 
sitikimelis, kurs kartu su savi
mi iszvelka isz patamsio aiksz 
ten ir tokiu darbeliu, kurie 
szviesoje pasirodė žiuretojui tie 
siog akis bado, kurie liudija, 
jog szitu darbu vykintojai dar 
nevisai sąmoningai supranta 
dalyka, dar sziuo atžvilgiu te- 
bebresta.

Žinoma, gyvenime tokiu dar 
bu darbeliu tukstancziais, nuo 
lacziai dirbama, tik bemaž visi 
jie patamsyje palieka, niekie
no akies neatkreipia; niekam 
in galva neateina, kad sužino
tu : ko tie darbeliai verti.

Užtat jau didelis žingsnis 
yra, jei vieno kito visuomenes 
nario jie iszkeliami. kitiems 
kad tie kiti pasižiuretu ir su
prastu.

— Nuo paszos Mahmudo? 
-atkartojo keliatas balsu. — 

Ka gi ten veikei?
— Kalėjime sėdėjau su tė

vu ; mane paleido, o tęva 
laike užtai, kad nenorėjo 
szai atiduoti Stepuko.

— Kas tas Stepukas?
— Mano brolis.
— O kur jis?
— Su mama miszke

Kuomet mergyte pranyko 
už duriu, pakilo grinczioje ne- 
iszpasakytas erzėjimas. Kiek
vienas stengėsi pirma pasaky
ti savo nuomone.

— Gal tai sznipas? — kal
bėjo vienas.

— Keikia ja gerai isztirti— 
pridūrė kitas.

— Sergek ja gerai, Kare, 
kad tau ji nepabėgtu ir neduo 
tu žinoti paszai apie mus susi
rinkimą.

Jurgis Karas nusijuokė ir 
pecziais patraukė.

— Dar sultonas neiszleido 
i tokio instatymo, kuris draustu 

mums pas save sveczius vaiszin 
ti, o Mahmudui kas galvoi apie 

. mane? —pasakė drąsiai.
Į Tuo paežiu laiku, kad grin- 
Kczioje ėjo karszti ginezai, ant 
I kiemo buvo girdžiamas koks 
I tai barszkejimas.

Veltui Zuzyte laukie visa ry 
ta. Atėjo ir pusiaudienis, Sara 
paszauke ja pietų o Petka vis 
negrižo. Jurgis klausinėjo jos 
apie tęva; mergyte atkartojo 
jam žodis in žodi visa ka va
kar prie visu svecziu papasako 
jo Karas keike turkus, Pasza 
ir sultana. Pietus buvo trumpi; 
pietums buvo kepta mesa ir 
vaisiu sriuba. Pakilus nuo sta
lo, Jurgis iszejo in laukus Sa
ra in virtuve, o Zuzyte pasili
ko viena paskui iszejo ant gon 
ku laukti Petko, bet valandos 
slinko, p jo vis nebuvo kuo 
met saule jau leidos, mergyte 
toks paėmė liūdnumas, toks 
neramumas apie tęva, kad nu
sprendė eiti prie Paszos ir mels 
ti, kadjiai leistu pagriszti kale 
jiman. Niekam nieko nesakius 
nulipo nuo laipteliu ir pasuko 
vieszkelio pusėn; jau tik bu 
vo besirengus bėgti, kaip ant 
jos laimes iszgirdo -jojanezio 
bildesi; apsižvalgus in szalis 
pamate raita; neabejojo, kad 
czia Petka. Ir isztikruju buvo 
Petka. Pažines mergyte nusė
do nuo arklio ir pažiurėjo liud 
nai in ja.

(Toliaus bus.)

Ar žinote, ka reikia daryti, 
Ydant augsztesne iszrodyti?
Keike plaukus pastatyti, 

Ir cziuba padaryti.
O žinote, joj? ir mergaite 10 

metu,
Ir toji sau cziuba pastatytu, 

Mamule tik szaiposi,
Kaip prie dukreles jaunikei 

taikstosi.
Dukrele pasiputus cziauposi, 
O motynelia„aluczio provijesi, 

Kad žentelei fundytu, 
Ižsigerti nesigailėtu.

Mergeles kiaulių ganyti, 
Ne cziubus ant kaktų daryti, 

Siūti iszmokykite 
Jekute susilopikyte,

Mamulia darbia iszvaduokyte;
gal Ir tas cziubas pilnas 

vabalu,
Tiesiog pasakius bužiu.

Jau bus pabaiga svieto kibą, 
Ba po nosia snarglys žyba,

O jau cziaupytis moka,
Mamos neklauso ir in akis 

szoka.
Asz apie kėlės Mahanojau 

girdėjau,
Tiktai dabar nutylėjau,

O kaip nepasitaisys, 
Tai mano kocziolas isztaisys.

Tuomi laik plaukelius grą
žei susiszukuokite,

Panosia nesiszluostikyte,
Szlebukia pasikeikite, 

Mamulei triustis prigialbekite.
To prisilaikykite,

Senos Baltruvienės paklau- 
sikyte.

— Kaip tavo vardas?— pa
klausė imdamas ja už rankos.

— Zuzyte.
— O tavo mamos?
— Liuba.
— Taip, Liuba jos buvo 

vardas. Atmenu, pažinojau ja 
dar būdamas asztuoniuolikos 
metu vaikinu.

— Liuba Vitaliaus An
driaus duktė, ar taip?

Mergytes akys nuszvito.
— Tai mano tėvukas —atsa 

ke Zuzyte.
— Taip, tavo tėvukas. Liu

ba liko Stepu Miloszo žmona; 
gyveno Dzialoszine. Tai pui
kus serbas, girdėjau apie ji 
daug. Kur jis? Kur ji? Papa
sakok man apie juos.

Zuzyte atsiduso sunkiai, aky 
se pasirodė aszaros.

— Tėvas kalėjime — tarė 
mergyte galva nuleidus, pas
kui pergalėjus ta skausmą, pra 
dėjo pasakoti apie Miloszo su
sirėmimą su pasza isz pats 
pradžių, kada jie susitiko ant 
kelio grįždami isz bažnyczios.

Visi atydžiai klausės; ne vie 
no akyse pasirodė aszaros nors 
czia visi buvo vyrai; visu vei
duose mates neapykanta. Ka
da mergyte pabaigė, Petka už 
dėjo ranka ant jos peties.

— Pasirūpinsiu isztraukti 
tavo tęva isz turku ranku tarė 
Petka. —Ar tas man pasiseks, 
nežinau; bet ta žinau, kad 
sziam tikslui nieko nepasigai
lėsiu. Jurgi, drauge mano, ta
vo globai szia mergyte atiduo
du — pasakė atsikreipęs in 
szeimininka; —sergek ja, kaip 
sava aki. Stepu Miloszo duk
tė, sziandie naszlaite palikus, 
tarpe musu turi rasti tėvus.

— Asz labai alkana 
jau praszyti duonos ir nakvy
nes, nes paklydau eidama na
mo —atsake Zuzyte nuleidžius 
akeles.

— Nelaimingas kūdikis!.... 
Eikim in grinezia, ten rasime 
duonos ir ka nors daugiau.

Tai sakydamas jaunesnis vy 
ras paėmė už rankos mergyte 
įr invede in ankszta prieszine, 
paskui in didele grinezia, aisz- 
kiai apszviesta; grinezios vi
duryj stovėjo stalas baltai už
tiestas,'o ant jo — buteliai ir 
stiklai. Aplink stala vaikszti- 
nėjo keletas vyru, apsitaisiu
siu serbiszkai, kalbėjosi gar
siai ir karsztai. Kai kuris isz 
j u kartais eidavo prie stalo, 
imdavo buteli ir stiklą, insipil 
davo sau vyno ir tuojaus isz-

miegojo ramiai ant jos lovos.
O tuo tarpu grinczioje buvo 

garsu. Atkeliavo dar keli žmo 
nes; aplink dvideszimts vyru 
buvo grinczioje. Vieni sėdėjo 
ant suolu, antri stovėjo pasi
rėmė prie sienų, kiti vaiksz- 
cziojo, o visus kartu vienijo 
viena kalba: kiekvienas isz ei
lios gaudavo baisa. Kaip vie
nas pabaigdavo, antras pradė
davo. Tvarka vieszpatavo ne- 
iszpasakyta. Isz Jurgio Karo 
kalbos visi sužinojo, jog Ser
bija rūpinasi nusikratyti tur
ku junga, jog sūnūs savo kvie 
czia susitelkti prie abelno dar
bo, jog Jurgis padare jau pir
muosius žingsnius prie susiži
nojimo su Austrija, praszyda- 
mas jos pagelbos, bet toji at
sisakė. Teippat ir Prancūzu 
imperatorius Napoleonas, prie 
kurio teipgi kreiptasi; atsake, 
jog reikia tik sau pasitikėti.

— Atsidek tik ant saves, o 
geriausia pasieksi savo tikslą 
— pasakė Petras Džura. — Ta 
jums patariu ir sziadien mano 
paskutinis žodis.

Czia pakilęs pradėjo atsisvei 
kinti; kiti taip pat atsisveiki
no. Paskyrė kita susirinkimą 
in savaite Petkuos, kur ketino 
iszrinkti. sau. vyriausiji visu vei 
kalu vedeja.

Ant rytojaus Zuzyte, kaip 
tik pabudo, jau norėjo leisties 
kelionėn, nes jiai labai rūpėjo 
mamute, bet Jurgis su Sara ja 
suturėjo.

— Kytoj asz pats su tavim 
važiuosiu — pasakė karas; tu
riu atrasti tavo broli ir mama, 
o sziandie laukiu savo draugo, 
Petko, kuris tiesiog nuo paszo 
Mahmudo czia pargriž.

Zuzyte nukaito nuo džiaugs 
mo; nežinojo nei ka daryti: 
verke, juokėsi, bueziavo gera 
dejų rankas, o jiedu žiurėjo 
tai in ja, tai in save ir kalbėjo: 
“Vargszas kūdikis!” Atsisėdus 
ant laipteliu, pasirižo mergyte 
laukti Petko sugrisztant, ir isz 
tempus akis žiurėjo in toli, o 
szirdis jos nubėgo pas mama, 
broli ir tęva. Daugiausia vie
nok mislijo apie tęva; ir neabe 
jojo, kad Petka ji iszgriebs isz 
kalėjimo; klausė tik saves, 
kuomet sugrisz, ar anksti, ar 
vakare o gal ir rytoj.

Petka isztikr
tant iszsirenge pas pasza Mah- 
muda; tik aplink pusiaudieni 
inženge in puiku paszos tuma 
Kada jis paklibino vartus ir 
paaiszkino, kad noris su pasza 
pasimatyti, sargas su neintike- 
jimu apžiurėjo ji ir nenorėjo 
in leisti; vienok tarnas davė ži 
nia in ruma. Greitai atėjo Soli 
manas, liepe sargui inleisti s ve 
czia ir nuvede ji pas Mahmu- 
da. Pasza priėmė sveczia salio- 
ne, mandagiai pasveikino, o 
kada Petka pasakė savo varda 
pasza pasisodino ji szalia saves 
ir paklausė, ko norėtu.

Petka turku paproeziu, atsi
sėdo prieszais ant žemes ir ta-

Sziomis dienomis Sintautų 
vyrija nutarusi iszvaryti isz sa 
vo valscziaus žydus.

Antisemitui tas nutarimas 
džiaugsmo tegali suteikti, bet 
apskritai žmogui toks nutari-' lama 
nias nesuprantamas, nepateisi
namas. Žmoniszkumo ' jausmas 
neleidžia teisti asmeni vien to
dėl kad jis gimė pvz. žydas, 
kaip žmoniszkumo jausmas ne 
leidžia pykti ant ko ir bausti 
ka vien todėl, kad jis gimė 
pavyzdžiui ar kurezias, ar 
aklas ir t. t. Suprantama, 
jeigu kanors teisi už' dar- d O

Tamakveje ant vieno stryto,
Vaina atsitiko, 

Dvi bobos susirupeziavo, 
Turbut nuo gėrimo svaiguli 

gavo.
Nesipeszkyte moterėlės, tai 

negražu,
Asz dabar laiko neturiu, 

Tai pakolioti negaliu,
Nes kaip da karta k a dagirsiu 

Tai smagei su koeziolu už

— pasakė po valandėlei Mįlr 
mudas ir suplojo rankoni; be- 
plojant inbego du tainai.

— Pietus! — paliepė pasza.
Tarnai iszbego ir tuojaus in 

nesze pastate sveczio ir paszos 
tarpan baltai uždengta staliu
ką taip žema kad sėdint ant že 
mes galėjai parankiai ant jo 
valgyti. Atnesze dideli sidabri 
ni bliuda su vandeniu, Mah
mudas nusiplovė rankas, Pet
ka turiejo taippat nusiplauti; 
nors keike szirdyj turko priė
mimą, vienok liko ant pietų: 
tik del Miloszo tai dare.. Ka
da abudu rankas nusiploye, 
tarnai pradėjo neszti ant mažu 
bliudeliu ku oi vai riausiu s val
gius, o buvo ju be skaiczia.us: 
vieni buvo saldus, kiti ruksz- 
tus, arba kartus. Pasza padavė 
svecziui bulkute szviežios duo 
nos, perlauže ja abudu, paskui 
pradėjo valgyti. Sriuba Mah
mudas srėbė mediniu szauksz- 
tu, o kitus valgius eme pirsz- 
tais. Petka valgė tokiu pat bu 
du. Pietus tęsęsi neiszpasaky- 
tai ilgai; pasza ragavo kiekvie 
no valgio, laižė pirsztus, kar
tas nuo karto užsigerdamas 
vandeniu maiszyta su raudo- 
naEJus^ais^ 
sveczia, tarytum, norėjo isz^ 
skaityti isz jo veido, ar dįk- 
cziai nekantriau jas; matyt, ;ji 
ji eržino. Ant galo visi bliudai 
liko tuszti Petka mane kad da 
bar iszgirs, ar gales maty ties su 
Miloszu, bet ant nelaimes, Pa
sza pasirėmė galva in priegal
vi ir pradėjo snausti. Dabar 
Petka galėjo pasirinkti, arba 
atsistoti ir nepasimatyti su Mi
loszu, arba laukti kol Mahmu
das nepabus ir nusprendė lauk

bus, uz pasielgimus, bet žmo
gus bausti už tat, kad jis gimė 
vyras ar moteriszke — tiesiog 
tora nesubrendimo vaisius.

Arba szit kitas ir ni sziu die O
nu pavyzdys. Vienas kupiszke 
nas davė kunigui miszioms, 
kad Dievas neleistu kaimu 
viensėdžiais skirstyti.

Tatai daugelio sodiecziu «.pa 
žiūromis ir j u psichologija vi
sai nuosakus pasielgimas; jei 
ko asz noriu, tiems mano no
rams įvykinti geriausia priemo 
ne, tai kunigo malda bažny- 
czioje. Žinoma, vienas Dievu- 
Irs'tGSTTS'kaitys tas įvairiu tiks-’ 
lu bažnyczios maldas.

Tu maldų daugiausia tur 
but bus iszplauke isz musu ser 
megiaus krutinės. Nei kaimy
nai latviai, nei kitos kaimynes 
tautos nėra tiek maldingos. 
Tik gal vieni rusai už žmones 
daugiau aukoja, daugiau duo
da Dievui: jie bent treezia me 
tu dali kuostipriausia pasny- 
kauja, jie ir cerkvių kur-kas 
tirszcziau yra prisistatydine!

Daugumas musiszkiu valstie 
ežiu akims (grisztu prie kupisz 
keno) ta kupiszkeno malda 
yra brangi ir pagarbos verta. 
Czia ir žmoniszkumo jausmas

nuošė mama su juo 
nes tavęs, pasza, bijosi; nesi 
gailesiu nei triūso, nei ląiko, 
kad juodu surasti.

— Kaip surasi, atvesk man 
vaika, tuomet tęva tau atiduo
siu — kalbėjo M •hmuda-3.-— 
Vaikui gerai bus pas mane, 
nes kaipo sunu laikysiu.

Petka sukando dantis. »'
— “Kad ji suturkytit”-^— 

mane Petka bet garsiai tos mis 
lies nepasake.

— Leisk man, MahmudeS 
nors pasimatyti su Miloszu — 
melde Petka. — Iszpradžiu no 
rejau kreiptis pas sultoną, bet 
apsvarseziau vienas sau: kam? 
juk ir tu turi gale paliuosuoti 
ji, arba nužudyti; vereziau ta- 
yes maldauti.

Mahmudas užganėdintas nu 
siszypojo, tie žodžiai jam pati-

Jurgis pasiskubino prie du
riu, bet nespėjo dar prie j u 
prieiti, kaip jos atsivėrė ir pa
sirodė du vyrai: vienas juodvie 
ju buvo žilas senelis, jo balta 
barzda kabojo iki juostai, ant
rasis panaszus buvo in pirmą
jį, bet dar jaunas, juodais kaip 
varna plaukais. Buvo tai 
Petro Andrius su sunum. Pa
silenke szeimininkui ir paspau 
de jam ranka.

— Ar jau visi? —paklausė.
— Ne, dar trūksta mums 

Petko ir Obrenavicziaus, be 
ju nenorėtume pradėti.

— Tai palauksime, asz tu
riu laiko. Bet asz jau maniau, 
kad pradėjote, nes taip czia 
garsiai kalbėjotės.

— Teisybe, kalbėjomės, tik 
ne apie Serbija, bet apie mer
gyte —atsake Karas.

— Apie kokia mergyte?
— Apie Stepu Miloszo duk

terį. Gal tamsta žinai ta pra
varde ?

Petro Andrius patraukė pe
cziais.

— Pirma karta ja girdžiu.
— Ar Stepu Miloszo duktė 

pas jumis? Ar galima ja ma 
tyti? —atsiliepe vienas naujas 
balsas isz užpakalio ir su tais 
žodžiais inejo in grinezia dar 
vienas sveczias.

Buvo tai stiprus, petingas 
vyras, geltonais, kaip linai, 
plaukais ir verdaneziomis aki
mis. Jo veide mates toks drą
sumas, toks persitikrinimas, 
kad kiekvienas, kas tik in ji 
pažiūrėdavo, jam patikėdavo. 
Vadinosi jis Petka.

— Parodykite man Miloszo 
dukteri — kalbėjo sveikinda
masis su draugais.— Tėvo ne- 
pažinstu, tai nors in jo dukteri 
pažiūrėsiu. Gal su mama ji at 
važiavo pas jumis?.

— Kur czia su mama!.... 
Pati vargsze atplūdo czia— pa 
aiszkino Karas ir pasiskubino 
in kita kambari, kur Zuzyte 
su didžiu noru valgė pieną su 
gružulukais. Palauke, kol toji 
pabaigė, ir tarė:

— Eik szen, mažutėlė!
Mergyte atsistojo, Jurgis nu 

vede ja prie Petkos.
Jis greitai prisiartino prie

Isz szito paaiszkinimo 
tyt, mažai jie suprato, nes 
si žiu re je kits in kita, tik pe
cziais sutraukė. Miloszo jie 
nežinojo. O Zuzytei rodėsi kad 
ji kiekvienas turi žinoti.

— Ka tu czia veiki? 
czia nori? —klausinėjo 
nis.

apsisaugokyte, 
sunku, per daug 

negerkite,
Jus mislina.te, jog pajėgu 

daugiau gausite,
Ir smagesnes busite.

Viena Sentkleri pažinau,
Ir gerai žinau,

Jog kvorta v i rytos per diena 
iszriaukia,

Ir da vakare aluezio szaukia.
Užtatai, vaikai josios vos 

vežlioje,
Priesz blaivu moterių vaikus 

neatstoję,
Tokie vaikai buna girtuoklei, 

Vagei ir pasileidėlei.

imantis isz to gyvena, tai kaip 
jis atsisakis isz to gyvena, tai 
kaip jis atsisakys nuo musu 
priežodžio: duodamas —i mk,
muszamas—bėk. Czia supran- 

Czia teapsireiszkia gar
susis “materijalizmas

Tie sziokie ar tokie musu 
gyvenimo ekscesai jokio ligo
tumo, žinoma, nerodo. Tatai 
kiekvieno brestanezio ypatybe. 
Juk kiekvienas mažas vaikas 
yra nuoszirdžiausias maldžiau- 
sias maldininkas. Juk ir musu 
kaimas dabar mažo vaiko die
nas tegyvena.

Szia žinia perskaitęs, kai 
kur juokiausi isz praeites atsi
minima kad tai kada ir kuni
gas atsikratyt nuo žmogaus 
aktu noru negali.

Muset tai 1868 m. kalėdojo 
kaime Naujienoj Narto senu
kas kunigas Vilczinskas. Prie 
kaledninku teko ir man važny 
czia būti. Užvaževo kunigas 
pas ūkininką Jurgi Mūraszka, 
po atgiedojimo ir pakrapini- 
mo, ūkininkes kaledninkus ir 
kunigą kaipo metini sveczia 
paraiszino. Besisznekani, 
ejo ukinininku upas kad kib, 
nigas paszventytu jo karabiną, 
nes sako nesz vieži ja zuiki per- 
szauja o tas bėga ir gana. Ku
nigas nuo tokio szventinimo 
atsisako kad neturis su savimi 
su tokiom maldom knyga, tai 
negali szventyt kur tau ūki
ninkas klausys — rankas bu- 
cziuojo ir praszo bile malda 
kad paskaitytu, szventu van
deniu apkrapyta ir bus gerai. 
Negalėdamas kunigas atsika- 
raskot, liepe atneszt ta užburta 
karabina, ir paemes knyga ka 
jis ten paskaitė, pakrapino, na 
ir buvo gerai. Ar jo taskarabi 
nas po paszventinimo buvo asz 
tresnis nežinau,
Taigi ir su kupiszkenu galėjo 

teip but, kad jisai kanecz davė 
pinigą ant misziu kad neiszeit 
in vienasedžiu, tai ka bedaiyt 
kad ir szypsojentis reikėjo nuo 
tamsuolio pinigas paimt. —

S. K.
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Vaina! Vaina! Caras rezėr

— °j 
kia visi.
kėlei.

pusėtinai pinigėliu
i u s, tai turės ant mo 
naminiu reikalu ir

sara. Visos auguoleles gere 
rasa godžf-i. Varpos jevu 
Priausta in s ales linguoja

ATSITIKIMAS ISZ 
TEBY8ES KASES.

gin, net birzgia, praicaitas pi 
Iasi j er veidą, nes jis ant to 
ne paiso.

K vietelei klojasi in pradaj 
gias didelei net szirdis džiaugė 
si, mat sziniet pnikei užderėjo.

ne skepatele ir vaikeliam cze- 
verikelius nupirks.

Tai bus džiaugsmo!- teip 
niidino Jurgis ir net szaipesi 
pats in save.

-X-

juosus in tolima szali.
Ir Jurgi užragino.
Namieja verksmas. Mari

jona - jiojo pati net alpsta no 
verksmo, vaikai klikdami ka- 

• binasi tėvui ant kaklo, ba jau 
gal ne m a tis. O

Duszia Jurgio svarstosi, ko 
jis iii ten ejs?

Ar jiejei k a užkabino?
O cze vaikine kvieczei! Ta

ve Marijonele da židai apsuk
tu.

Nes ka, liepia ejti, reikia, 
neyra rodos...

Gaila man tiktai vaikialiu, 
net sziidis alpsta pamisimus, 
kaip cze bus atsiskirti, gal jau 
ant visados atsiskinsime!

— Ne verkite juk ne visus 
ant vainos užmusza.

teveli, teveli!- ver- 
Verkia pati ir vai-

O nesiduok Marijonele 
per židus prisi gauti! Kvieczei 
kaip auksas. Prižiurekie. gi- 
vulius, o ant kvietienos sekie 
miežius.

— Kas man isz to viso, ja-

verk ! Oze vil
kint ne reikia. Duosi man po 
ra szkaplieriu, jagu užmusz- 
tai žinos jog esmių kataliku. 
Ne asz vienas ejnu, tieposgi 
Antanas B.. Juozas P., ir Jo
nas W..
• — Oj tu Dieve mano ka asz 
vargsze likusi be szeiminos 
darisiu!.

— Ne'apleidineki vaikelius? 
prižiūrėk juosius, o melskies, 
Nad mania Dievas užlaikitu. 
Kai minu Petrukas raszis gro- 
matas pas mania no tavęs ir 
mano aromatas skaitis. O

— Asz jau ejnu, lik sveika.
II

Žeme driaba, armotas stau 
gia, kulkos kaip bites szvilpia 
api ausias, rankas, kojas ir gal 
va...

Durnai, tamsu, nieko ne ma
titi.- Girdėt tiktai riksmus bai 
sius komandos,nes nieko ne ga 
Ii snprasziti tame sumiszimia. 
Dejavimai ir szaukimai susi
mi] ėjimo visosia szalisia!

Jurgis pirmutinioja glitoja 
su Antanu ir Jonu, Antanas 
pn.dejo sv; i^ul'uit bet tarė.

— Tai nieko Jurguti. Lai
ki k i vos.

Naujas szturmas ir staugi
mas; pasipilė kulkos kaip žir- 
nei in visas szalis. Retinasi 
glitos rusiszkos.

Antanas ouol© ir liko.
Jurgis ir Jonas da vis iresi 

pirmin. Iszpradžios drebėjo 
jiems rankos ir pakinkei, bai
me priesz smerti apiminejo. 
Dabar užvirė juosia kraujas, 
suspaudia druezei karabinus 
iresi tolin.

— Charaszo rebiata chara- 
szo!- W pieriot— szaukia afi- 
cieris.

Tame priesz save mato vais 
ka susidedant isz nedideliu 
žmonių, gelsvus ant veido. Ir 
jau ne per toli su blizganezeis 
bagnietais.

— Cze vėl nei ne žmonis,- 
tarė Jurgis in Joną.

Nes ilgai ne mislidamas, stu 
me su bagnietu in viena Aus- 
trijoka, net subarszkejo, pasi
darė lig tusztums.

Apsidairė ant saviszkiu - ne

buvo juju. Pamate toliau s 
saves užpakalius rusiszku Žal
nierių ir padus no kojų.

Bego kaip zuikei nuo austri- 
joku. Likosi pats vienas. Ap
linkui gulėjo Austri jokai ir Ru 
sai kruvini, užmuszti, vieni be 
ranku, kiti be kojų su pers- 
kroistais pilvais. Kraujas 
sriovem tiaka. Tarp negivel u 
gulėjo ir jiojo draugai, priute
lei Antanas ir Jonas.

Jurgis pargriuvo ba pradė
jo jausti skausmą no užduoto 
žaidulio per Austrijoka.

Pradeda jaust dideli bada, 
nes no dvieju dienu buvo ne 
valgias. Vare Lietuvius ir 
Lenkus ant pirmutines ugnies. 
O kad norint szmoteli duonos 
butu tu rėjas! -

O ir kojos buvo sutinia. Ke 
tino jam duoti naujus czeba- 
tus, nes kaip atvežė in vieta, tu 
rejo savo nesziuti ir ant ]Pe
čiaus stoti.
Jau buvo supliszia, nuiria pa 

Jai ir Su szniureleis suraiszio- 
ti.

Kada gulėdamas tarp negi-O 1 o

veliu atsiminė apie savo paezia 
likusia nąmieja, graudžei pra
virko.

— Ka jije ten nebagele vei 
kia? Ar pardavė kvieczius ge
rai? Ka mano kudikelei vei
kia? Oi mano biedni vaikelei!

Sunku buvo Jurgiui, labai 
sunku. Nakus užėjo, visi žal- 
nierei gal jau miega, o jis ežio 
nais purvinia guli, kraujuo
sią, tarp negiveliu. O Jėzau!

Raudoni pletmai pradėjo a- 
kise mirguliuoti tai gal jau 
smertis artinasi. Jis ne nori 
mirti, nori matiti paezia ir vai 
kialius: Už ka mirti? Už sveti 
ma godumą? Kas tai norint už 
Lietuvius, nes ne, tarnistoja 
carui! Sutiamo...

III
Naktis. Ten toliau ant kalne 

lio juoduoja giraite, vejas o- 
szia per szakas. Kloniuja tia
ka smarkiai vanduo upeja. 
Pakraszczuosia matitiži burei 
kas kartas artinasi. Tai badia 
Austijokai rankioja pažeistus; 
peržiūrinėja visus, ar katram 
ne riekalinga pagialba.

Prisiartino pas Jurgi.
Vienas isz tarpo jujutprakal 

bėjo lenkiszkai, rodidamas ant 
rusiszku negiveliu:

— Szitai cariszki nevalnin 
kai, jau.valui no vargu ir per 
sekiojimu.

Kūnas Jurgio pasijudino ant 
to balso.

— Kas czion? - prakalbėjo 
vos girdėtu balsu.

Tasai, ka lenkiszkai kalbė
jo, prisilenkė ir klausė.

— Da givas - tarė Austrijo- 
kiszkai.

Jurgis atidarė akis.
— Poneli • prakalbėjo - 

turiu mazgelija sauja lietuvisz- 
kos žemes ant krutinės. Ne 
trukus pasibaigs mano givas- 
tis, tai man su taje žemele pa- 
barstik veidą ir akis. Leng
viau man bus miegoti... sveti
mo j a žemeja.

— Isz kur tu brolau ?
— Isz Suvalkų gubernijos 

isz kaimo... B.. Palikau paezia 
ir vaikus. Už suspauda cari- 
nia da turiu ežionais savo kau 
lūs sudėti carineja tarnistoja.

— Gal da ne numirsi - pa
žiūrėsiu, asz esmių daktaras.

— Pradėjo apžiurinet jiesz- 
koti žaiduliu, nes da ne sura
do, sztai Jurgis stiptelejo, kas 
žin ka susznabždejo - ir numi
rė.

Daktaras iszpildidamas Jur
gio praszima, apibarste veidą 
su lietuviszkom žemem ir tarė. 
Nieko dabar ne bijei • ne rū
pės tau ne pati ne vaikialei.

Marijona ir vaikelei da ir 
szedien laukia sugrižtanezio te 
velio.

PABĖKITE STATYTI
TAUTOS N AKUS VILNIUJE

Aukas priima musų redak
cija, arba galite siųsti tiesiog 
j. Vilnių šiuo adresu:

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA 
(Litovskoje Nattčnoje Obščestvo),

Lydos gatvele, 7, Vilnius.
Russia-Lithuania.

cas

Amerikoniszki keleiviai laukė Londone prie Asnerikoniszko Konsulo pagialbos ir kad juosius sugražintu in Amerika 
įrūĮTU , u|ii

VokNKUR BUNA?nes to- _____

Dr. KOIEB
Lietuvių

Gydytojas

638 Penu Avea 
^Pittsburgh, Pat

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir tori 
savo paveikslą Siame laikraštyje, Dr. Koler yra 
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskati
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pr.V 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ iŠgydau vartodamas gyduolę 6o6, dide
lį išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį Jeigu 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų, 
ateik, o -žsivie t rijimas kraujo sustos ir neatsikąs 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitas 
užkrėst savo liga,

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū 
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPER) 
ir kt. išgydau j ro dienų, o jei ne, tai pinigus 
sugrąžinu.

I NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
nančias iš SAUŽAGrSTES prašalinu j a8 dienas. 
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriškos 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok, 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum. 
būti vyru,

STR1KTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
nalo išgydau j gi dieną ir tai be skaudėjimo,

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau 
j to minu tų be operacijos,

PŪSLĖS ir inkstų ligas, nuo Kurių randasi 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimas 
i usišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitu ženklų 
• pis kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau 
‘3.vo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas 
Šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo 
šgydau trumpam taika žr ligoniui oereik pež- 
•rankA tavo -darbe

3FIS0 VALANDOS: nuo 9 Iki 8:30
Mnyšiomte Į9opi< i^edėliotnls V

vokiecziuosia (1912 m. 
tijoi mokes apie 4000), nes 
lerantiszkesniuju tautu univer 
sitetai permaži (Italijos), per
pildyti (Prancijos, Belgijos) ar: 
ba neprieinami del brangumo 
(Anglijos). O kadangi pastarai
siais metais.Vokietijos augsztu žinia ant adreso, 
ju mokyklų duris Rusijos stu

Jurgis Tauras apie 39 m. senumo, 
prapuolė szeszios nedėlios adgalios 
isz Monongahela City, Pa. ir nežine 
kur dingo. Buvo sakjta kad likos su 
važinėtas ant geležinkelio. J-ogu ka« 
apie ji žino tegul maloningai daoda

dent ims arba visai uždaroma; Box 
arba bent labai varžomas instoi
jimas — augsztais mokesniais, ?^8 Waisznorai, 
visokiais paliudijimais ir kt/ j 
o kitur taip-pat vietos nėra, 
tai savaime kilo
steigti visai sava universitetą

menes daliai, kuri del sziokiu

lai rots užklausimas.
Žmogus perkelinejo femaža 

valtele žida per Nemuną, o ka 
da buvo ant vidurio tarė židas:

— Ar girdi, kad tam lotas 
iszvirstu ir asz nuskenstau ka 
tu daritum?

— O-gi ka darisiu. Byle 
man užmokejei 5 kapeikas, tai 
asz iszplauktau in kraszta o tu 
galėtum sau plaukt in Tilže..

Geriause gyduolė.
Daktaras: — Kaip tamstos 

paeziule?
— O, aeziu Dievui gerai. 

Jau galva ne skauda.
D. — Tai gerai, matai kaip 

giduoles pagialbejo.
— Kur-ten, kad giduoliu 

neeme suvis.
D. — Tai ka tamsta davei ?
— Pirkau nauje skrybėlė.

Vokietijos Jenerolas Von Moltke.

Mrs, Maggie Taura’.
New Philade^plra, Pa.

Mano giminaioziai Petras ir Marti 
, abudu paeina isz 

Kauno gub , Raseinu pav., Batakių 
gmino, Balciszkes kaimo, jie patys 

jar kas kitas praszau duot žine ant ad
reso.

M, Yurksrat
<jBox 195 New Baden, Ill
Į Mano brolis Justinas Antanaitis

, Panevež:o 
ipav , Pompianu para., Smilgialu kai 
Imo, 2 metai adgul gyveno Manches- 
Įter N. JI. dabar nežinau kur, turiu 
isvarbu reikalą, jis pats ar kas kitas 
Iprasząu duot žine ant adreso.

P. Antanaitis.
1305 S. 36-th St. Philadelphia, Pa. 
| Pajieszkau Vinco ir Juozo Ząka- 
Vaucku, paeina isz Suvalkų gub 
Wilkaviszkio pav, Pazeru gmino,

, - - U ------ ------  ----------
arba kitokiu priežaszcziu tevy/paeina isz Kauni gub.,
neje mokslo ingyti negali. 
Paaiszkejo, kad toksai univer
sitetas galima steigti tik arba 
P r an ei jo j arba
tu valstybių įstatymai neduotu 
tokiam universitetui jokiu tei
siu. Medžiagine puse turėtu 
aprūpinti visuomene savo au
komis, nes nėra vilties, kad

Rosijos caras su biurokrati
ja ilgai miegojo, o kitose sza- 
lise darbymete visose szakos 
skleidėsi. N< ^Nko revoliuci
jos tik pradėta dairytis, sutver 
ta nenoromis Duma, kuriai ir 
dar vis teisybes žodis varžo
mas.

Po revoliucijai, pradėta maž 
daug klabint reikalai visos sza 
lies, daugiaus buk žiūrima in 
ekonomini szalies stovi, iii 
mokslaines ir 1.1. Nesmagia 
atkrepia ant Rus. valdžios aki 
ne tik užgrobtoji žmonija, bet 
ir patis tikri ruskiai žmones.

Didžiausis Rosijos aklas ap
sileidimas nesijuntant padare 
povaldiniuose valdžiai nesimpa 
tija, ir žmones su didžiau«e ne 
norą veikia savo kraszte tingi
niu rolia. Nors dauguma jau
nos gentes malonėtu ka nors 
szviesesnio veikt, tai tam vei
kimui valdžia rankas surisza 
ir duris uždaro.
.. Rosijos-- j^nnjmas neprieidaK Jiėu studemta-M^ 
mas savo szalij prie szviesos, 
būriais dauginasi svietur jesz- 
kot grūdeli mokslo.

Sztai aiszkus pavyzdis, kad 
Rosijos jaunimas prispirtas 
i vairiu kliu ežiu, neszdinasi in 
svetimas szalis ir ten semia 
mokslus.

Ka randame “L. Ž.” isz Ro
sijos studentu susivaževimo. 
Rusijos studentu susivažiavi

mas Berne.
Rusijos szvietimo ir ne szvie 

timo ministerijų politika isz- 
szaukia dideli Rusijos mokslei
viu emigracija užsienin, o ten 
vėl visai suprantama nepasi
tenkinimą Rusijos studentais. 
Visa szitai ir dar kitos priežas 
tis privedė prie Rusijos užsie
ninio studentu suvažiavimo 
(Berne), kuris tęsęsi 6 dienas. 
Daug buvo kalbama apie eko
nomini ir kulturini padėjimą 
Rusijos studentu Vakaru Eu
ropoje ir apie kitus klausimus, 
bet pirmoi vietoi stovėjo tam 
tikro rusu universiteto steigi- 
mo klausimas. Referentas 
Znamenskis apskaitė, kad Va. 
karu Europoj mokosi apie 12 
tukst. Rusijos studentu (uni
versitetuose ir specialese augsz 
tosiose mokyklose) arba 1-7 da 
lis visu Rusijos studentu, o isz 
visu Vakaru Europoj besimo- 
kinaneziu Rusijos studentu ne 
mažiau 42^ mokosi medicinos 
(arbal-6 visu Rusijos busimu j u 
gydytoju) ir 23^ specialese 
augszt. mokyklose. Tuotarpu 
visu tu Rusijos moksleiviu pa
dėjimas užsienyje gana blogas. 
Svetima kultūra, nepaprastos 
gyvenimo sąlygos slegia Rusi
jos studentus ekonomiszkai ir 
doriszkai, prie to prisideda po 
litikinis ir tautinis antogo- 
nizmas. Nes užsienyje Rusijos 
studentu didele dauguma, tai 
židai; be to rusas studentas Va 
karu Europoje yra socialisto 
ir revoliucionieriaus sinonimu, 
tuotarpu antisemitizmas su 
konservatizmu t. v. akademijos 
sluogsniuose — labai iszsiple- 
tojes. Dalykas dar pasiasztrina 
tuomi, kad daugeliui Rusijos 
studentu reikia gyventi ir mo- 
kyties netolerantiszkiausiuose

ketu. Visuomenes pritarimo 
galima tiKetis. Dar suvažiavi
mui nepasibaigus buvo' gauta 
žinia, kad vienas asmuo, (ku
ris gyvena Londone ir nori bu 
ti nežinomu) aukoja tam tik
slui puse milijono franku, o 
A. N. Rubakinas busimajam 
universitetui aukoja savo (Cla 
rens) biblioteka 100 tukst. rb. 
vertes. Suvažiavimas iszrinko 
tam tikra komisija universiteto 
steigimo reikalais rupinties. 
Taip vadinamame “akademisž 
kame klausime” priimta rezo^ 
liucija, kua visi Rusijos moks
leiviai užsienyje bet tautu ir 
pažiūru skirstumo kviecziama 
bendron organizacijon,- kurios 
tikslas yra: 1) palaikyti ir su
stiprinti ryszius su Rusijos de
mokratija, 2) Europos visuo
mene suvesti in pažinti su to
mis nepakeliamomis sąlygo
mis, kurios vei^czia Rusijos 
moksleivius kraustytis užsie
ninį) morale, ir medžiagine 
pagialba Rusijos moksleiviams 
užsienyje. Taip vadinamame,, 
kultūros darbo klausime“ po
zityviu nutarimu, beveik nepa 
daryta, o tai dėlto, kad suva
žiavime dalyvavo daugelis 
sroviu-sroveliu, kurios ta ,,kul 
turos darba,, kiekviena savaip 
suprato. M.

Motina in duktere.
— Na kaip Mariute, ar tau 

Jonas patiko?
— O! ilgai jio ne užmirsziu.
—-Na ka, ar taip jame pa- 

si mile j ei?
— Kur-gi! Tasai žioplis 

man ant kojos nikszczio teip 
užminė su kurka, jog net na
gas pajuodavo!

Geriausia dovana draugams Lfetuv W 
yra lietuvių katalikių f.

savaitinis laikraštis į. 

“DRAUGAS”! 
“DRAUGAS” paduoda žinių iš viso f. 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu-1 
vių gyvenimą, suteikia daug skaity-1 
mo iš visuomenes, politikos, litera- L 
turos, gyvenimo, ir yra geriausias! 
draugas, kaip lietuviams darbiniu-1 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje. L

Rusų cenzūra “DRAUGĄ” Į Lietuvą Inleldžla | 
“DRAUGAS” atsieina met. $2, pusei m. $1: | 
Užsieniuose metams $3, pusei metą $1.60 s

DRAUGAS PUB. CO.I 
1800 W. 46th St., Chicago, III. | 

Telephone Drover 6114

jtmians gyveno 3coilande. Praszau
’atsiszaukt ant adreso.

Ant. Jen-uokas.
1815 Edwards Al. S. S.

Pittsburgh, Pa.

Ducdu visiems žinot, ydant mano 
sunaus Antano nepriymtu ant burdo, 
nes pabėgo nuo manes 10 Aug. Turi 
apie 17 metu senumo, apsivilkę 3 su 
melinom kelnem (overalls) kepure 
su baltais ir juodais langeleis, Da- 
neszkyte man susirūpinusiam tėvui 
kur jisai randasi arba in kur pribus. 

Mr Joseph Dumeik.
Box 126. Osceola Mills, Pa.

Navatna.
Pakelevingas in kelneri. 

Praeita nedele, kada czion bu
vau tai zuikiena buvo labai 
gardi p szendien sausa kaip 
skiedra..

Kelneris:- Tai navatnas 
daigtas, juk tai toji pati zui
kiena...

Nepažino.
- - Jonai, ar tu gali pasakyt 

api mokitesni žmogų, kaip 
tai buvo Columbas, kuris atra 
do Amerika?

— Asz ne pažinau ne tiktai 
Kolumbaus, ka Amerika rado, 
nes ir tojo žmogaus ka pamėtė 
Amerika.

SKAITYKITE
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Pajieszkau Ant Matuzo, ir jo fami 
lijos Jurgio Straukas. Praazau atei 
szaukt ant adreso. (^g 03) 

George Miller
Lowell Sta., Arizona.

Mano brolis Antanas 
paeina isz Suvalkų gub., 
pav, Plutiszkiu para.,
gmino , Balemoyes sodžiau0, 4 metai 
adgal gyveno Johnson City, III, Tu
riu labai svarbu reikalą. Praszau at- 
siszaukt ant’adreso. (-^g oą)

M. Kaminskas.
Ęox 514. Wilburton, Okl*.

Mano szvogeriai Juozas Zurinskas, 
Jonas Damarodas, ir Antanas Juoza- 
paviezius, paeina isz Suvalkų gub,, 
Suvalkų pav. Turiu svarbu reikalą 
jie patis ar kas kitas praszau duot ži- 
ne ant adreso. (*gg oi)

Stasys Wiszni mskas,
408 Smith Ave. Steubenville, Ohio

Asz Antanas Miluszas tavo szvoge 
rifj ir -tavo duktė Amilija pajieszko 
Alexandro Jankaucko isz Kurlanskos 
gub. Lubavos miesto, dar gyvena Bu 
enos Ayres, So . Amerike Tegul tuo 
jaus atsiszaukia ba turiu pas ji svar 
bu reikalą, (*gg oą)

Anthony Milusza 
Box 21. Cumbola, Pa,

Del to.
— Kodėl tavo Juozai galva 

žila o ūsai ir barzda juodi?
— Ba matai, mano galva tu 

rejo labai daug rupesezio tai 
užtai pražilo o apie lupas del 
to juodi plaukai ba daug ska 
numu praėjo.

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS
Perdėjo Lietaviszkai

D. T. BOCZF.AUSKAS, __ 

540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo,
PREKE $1.50 

Nusiuntimo kasztuB 
mes apmokame.

W. D.i Boezkowski-Co.
< Hahanoy City, Ea»

Kaminskas
Starapoles

Mikaliezkio

DAINOS
SURINKTOS ISZ LIETUVOS

W.D.Boczkow»ki-C<>., FaW&y City, Pa

Yra tai rinkimas gražia Dainelių.
78 pas. 6x9 col. dyd. Preke 25c.

C i dUk v & A

ALL NATIONS DEFCST BANK
- LAIVAKORCZHJ SKYRUS-

P. V. OBILCUNAS IRfKOMPANIA
( 12-th. & C&Fson St., S.S.Pittsburg, Fa

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviezha 
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie 
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose na. 
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00^

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto 
greieziause ir pigiause, Parduoda Laivakorte s an. 
visu geriausiu Laivu. Užlaido Notarijialna ir ve 
dimo Provu kanoelarijs, po vadovyste K, Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovernastis ir visokius Dokumentus Butinksrcaiu 
su tiesomis Ruissjos

$ Didele knyga api 1300 prišlapo 
f | Visos 6 dalis druexiai ir pnikei 
PA apdaryta. Kasstus nusiuutimr 

y mes apmokama TIS
D.

SKAITYK
...Moraliszka Kabala...

Katra iszdeda žmogaus ateiti 
Preke — lOo.

...Tikriausia Burykla...
Sudėjo Cigonka isz Egipto 

RUBINĄ SULVA.
Perdėjo ant Lietuviszko D.T.B, 

Preke — lOo

...Tikriauses Kabalas...^ 
Arba atidengimas padapeziu ateitus 

—su pagialba Kaziru—
Pagal Garsingiauai Chaldiszku 

JPersiszku, Graikiszku, Arabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke 10c.

Prisiuskite 25o. vertes Stempu 
o gausite visas tris Knygutes 
per paozta.
Kasztus nusiuntimo mes apmokame

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 V.Saath Al; Mehamy City Pa,

ft 
d

KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PAT.' IK 
TINKANČIĄ IMRVĄ PASET SEi.ILĄ; huri ; 
žinl sudygsta, puikiai auga ir gausius v;.i.->;n. 
neša, TEIP SUMANUS PROFCS1GNAL1Š:: 
DAKTARAS,pažysta gerai ligų, pri!siiko:it.s:ik::n- i 
čiai liekarstas prie visokią nesveikumą, si’pny g 
bią, kurios pasėja vaisius sveikatos, patiaikina g 
Ilgį, užmezga išgydymą, sugrąžina pajiegus i r i.š- | 
augina puikią sveikatą ir drūtumą, k is suteikia 
žmogui laimg ir linksmybę. PHILADELPSiKjS į 
M. KLINIKAS be} daktarai tuksiančius žmoni ą . | 
padarė sveikais ir laimingais išgydant nuo viso
kią ligą
CWEIIZHTB YRA TAI DIDŽIAUSIAS rtVr Kh I n turtas žmogaus, bE cy W 1 I H SVEIKATOS NĖRA LAI
MES NE LINKSMYBES ANT SVIETO.

Phil. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 
laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro e.vpe'amentą a ut sergan
čią. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas. To 
kiam jau tik galima tikėti.

Privatiškoj LABARATORUO.J Ph. M. Kliniko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
liekarstas iš šviežią gvarantuotą medikamentą, seniausią ir naujausią išradimą, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbai žmonią.

Iš daugybes išgydytų štai ką patįs žmones rašo:
GARBINGAS PH. M. CLINIC! Pranešu, kad liekarstas subaigėm ir esame labai užga

nėdinti už tikrą pagelbą; greitą ir gerą išgydymą. Mano moteris toipat jau yra sveika už ką 
siunčia širdingiausią padėka,vorų. Jusą pamačlyvą ir teisingą būdą gero gydymo, skelbsiin 
tarp savo pažystamą, kadangi tik jąs broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dekavoda- 
mi su moteris A. Antonickas. Iron and Metal Co. So. Richmond, Va.

Mrs. K. Jurevičienė, Box 226, Glens Falls, N. Y., teipat šimtais kartą dekavoja, už 
išgydymą nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglią kojose, nusilpnėjusios ir suiru
sios sveikatos — teipat moterišką ligą. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., 
Worcester, Mass.,jUr. M KOLIAGA, Box 192, Boswell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cen
ter St., Freeland. Pa. Teipat išgydyti nuo visokią paslaptingą ligą, kurią jokiu bildu ne- 
galima_sutalpinti.
ĮSiTEMYKIT, kad slaptybes ligų saugiai užlaikoma, visada.

ITAFfe bet nori pastoti sveikuV ir LAIMINGU, tad atsilankyk,
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savoligą bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia, 
o tikėk, kadapturėsi tikrąpagelbą sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir deka
voja, nes čionai išgydo ir tokias, kurią kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenė- 
jusias ligas nuo skaudėjimo; pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šoną; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nėcysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurįą nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsinto, nerviškumo,bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamą slaptą lytišką ligą. Širdies, kepeną, ink
stą, silpną plaučiu, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogą sapną, nemi
gos, neturėjimo apetit', be peilio bo pjaustymo be aparacijos, bet su liekarstoKs, kurios 
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingą mėnesinią ir kitokią visokią ligą, 
kurios užpuola varginimui žmonią, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbos 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PĄ<

VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn. ir Pėtuy- 
čiomis nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygą ,,laktatasr‘.



ZEMLAPIS PARODO KUR SZENDIEN RANDASI EUROPOS KARUMENES, LABOR DAY EKSKURCIJA
ANTWERP

NIAGARA FALLS
! /MAAS IR ADGALIOS

KOBLENZ

DfNANT

-VVTRlER

ESCH

THIONVILLE

oHDEfrfrMETZ

LEHIGH VALLEY RAILROADCHATEAU

.TOUL
Z? Riš fSMRBURG.

NANCY

GERA ARIELKAtLLE5

■ffiBONH*

COLMAR

CHAUMONT

LANGRE:

BASLE

oOo,

MAHANOY CITY, PA

ATSAKYMAIŽinios Vietines

įname

WILKES-BARRE IR HARVEYS LAKE

ARLOty 

iVIRTON

9-ad. ryte lig 3 popiet 
Snhfitonm 9 lig *S-ad.

Taeiter 
3 me»

$2,00. 
M 00,

$1.2^

FRENCH 
REOCCUPY 
THAN N

PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS
CENTRAL HOTEL

HARBISON BALL, PmMenta?. 
F. J. NOONAN, Vitfe-Pressidentsts. 
W. H. KOHLER, Kasimus.

‘jx,.■*' --Gi

Mahanoy City 
Park Place 
Delano - ■

MULHAU5EN
J7

7:O5 isz ryto 
7:15 ” - ” 
7:25 ” ”

Mano Budas...
Iszgydintas Ant Visados Be Operacijos

A. G. GROBLEWSKI
Cttr. Elas & ftlnie Sts. PJyuseEtJj, Pa. 

..SAVININKAS IH FABRIKANTAS. 

Sarsiu Ligtirdszku-Lenldsz^ Vafe
VERDUN 
JOJPARIJ 
140 MILES

^BREISACH

JHANN /

Kepinai

HAEVEN <» 
į±^HASSEI

Specialiszkas treinas apleis

Chalons 7
• SUR MARNE 

MENNEHOUL^

A. H. Szpakowski 
International Hotel

New Kensington

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

TORONTO ISZKELME 
aclgalios, tiesog ant geležinkelio

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietavuzkai

D. T. BOCZKAU8KAS. 

540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydurao,
PREKE $1.50
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. BoczkowskLCo. 
Mahanoy City, Ea.

Tikietai geri ant visu treinu važuojant Sept 
Geri ant szesziu dienu.

Parsiduoda Saliunas.
Ant W. Center ulyczioį 

Mahanoy City. Parsiduos pi* 
gei ba locnininke neturi kam 
ji prižiūrėti. Atsiszaukite tuo
jau s pas

Mrs. Butnoris,
335 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

Lehigh Valley 
Railroad

Wist marut 
lAUX MINES

Grįžtant apleis:
Harveys Lake 6:00 vakare
Wilkes-Bijtrre 7:00 vakare

AIX- LA- CHAPELLE
reinforcements 
MOVING TO FRONT

— Gedemino klobas nutarė 
priimti naujus sąnarius per 
tris menesius už $1.00 instoji- 
mo. Yra tai gera proga in si- 
raszyti prie geros draugystes. 
Jaigu neturite amerikoniszku 
popierių tai klobas prigialbes 
jumis jias gauti. Sanariai bus 
priimti nog 21 lig 40 m. am
žiaus
Nedeliomis 
nėšio, pirma adyna 
Mokslainej'e. (-qqgI

— In Washingtona, Lietuvi szka Agentūra ;■ 
Parduodu laivakortes ant geriausiu linijų 
in ir isz Europos. Siunčiu piningus in visas 
dalis svieto už žemiausias prekes ne vienos 
dien; s nelaikau pas save svetimu piningu. 
Viską dirbu kano’eisingiausia nes esmių po 
kaucija. Taigi meldžiu visu Lietuvio pas 
mane kreip is su virsz-minetais reikalais o 
busite visame užganėdinti. Su guodone

VIGTORAS LAPINSKAS 
601 West Mahanoy Avenue

Mahanoy City, Pa.

— Lehigh k-aiklos iždirbs 
lig petnycziai. Subato nedirbs.

— Skulkino paviete nenu- 
mažta visai arklei norints auto 
mobiliu priviso daugel. Pagal - 
paskutini apskaitima tai szen- 
dien turime 2181 automobilius 
ir 12,658 arkliu kuriu verte 
isznesza $515."216 Mete 1909 
turėjome tik 248 automobilius 
o 12,334 arkliu. Badai dvikoji 
niu asilu randasi du kart tiek.

— Palicije padare ablava 
"antTjaunu prasižengėliu kurie 
apvogė kromus Swift & Co., 
Clarke Bros., Herskers ir Le
high ir Redingo tavorinus va
gonus. Jauni prasižengelei vos 
turi po 15 metu o juju pravar
des yra: Brolei Ola, Vardžiak, 
Petrula, Maczis, Miką ir Vaši 
lius.

New Britain, Conn.— P. Di- 
ka gavus koki svaiguli galvo
je, norėjo isztraukt savo dūk- 
tere ant pasivaikszcziojimo o 
kada toji atsispirynejo pagrie
bė kirvi ir norėjo ja ja užmusz- 
ti, nes toji pabėgo. Pagriebęs 
britva pasižeido mirtinai, mir
damas ligonbuteje. Paliko 
paczia ir kelis vaikus tevyneje. 
Turėjo 65 metus amžiaus ir 
pergyveno 18 metu Amerike. 
Jau nekarta mėgino atimti sau 
gyvaste.

Susirinkimai atsibuna 
20-ta kožno me 

pirma adyna popiet 
•AON) 
D. C. 

bus 5 dieninia ekskursije ant 
Readingo geležkelio Sept. 28 
už $17.30. Visi ekspensai ir 
maistas dykai. (gg ”b)

— Seredo likos suriszti maz
gu moterystes p. Kazimieras 
Juodaitis su pana Ona Kul- 
vinskiute. Svodba atsibuvo 
ant West Spruce uliczios, bu
riuosią dalibavo daugeli gymi- 
niu ir pažinstamu. Vėliname 
del jaunavedžiu laimingo pa
gyvenimo.

— In Atlantic City ant Dė
dingo geležkelio bus 10 dieni
nes ekskursijos Augusto 13 ir 
16 ir Sept. 4 tiktai už $4.15. 
In Ocean Grove Aug. 22 už 
$3.85. (gg -b)

— Seredo priėmė krikszta 
szventa sūnelis ponstvos W. 
D. Boczkausku, kuriam davė 
varda Romanas. Kriksztu te- 
vaijnivo p. L. M. Kazunas isz 
Shenahdpah ir p. Mare Drob- 
niute.

C. W. Springfield, Ill. — Ne- 
užilgio aplaikysim, tai duosim 
žinia kokia diena pribuvot.

E. S. Kingston, Pa. — 
jieszkojima szunu netalp 

kitur, tas jums jokios nau

Raszykite pas pažinstamus in Wilkes-Barre kad atva
žiuosite pas juos in sveęzjus arba jaigu norite praleisti 
linksmai dieną ant szvięžio oro tai nerasite geresnes 
vietos kaip Harveys Lake- Pasidarykite pulką tarpe 
save ir važuokite.

Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos meaesuose, nepaisant 
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jua 
turėtumėt reikalą bu w.ubu banka,^nepaisant ar mažas ar didelis.

NETROTINKITE VILTIES.
J ago esi plikas ir plaukai 

slenka nuo galvos Tuksztan- 
czei jau likos igžydintais Gydi 
mas dykai Adresavok: “Profe 
sor”, Box 9 Station W. Brook 
Ivn, N. Y. t m. 6

Lietuvei kriauczei.
Jaigu norite išmokti kirpt ir 

užsidėti kriaucziu szapa, tai 
dabar giaras laikas. Asz isz- 
mokysiu in viena nedelia laiko 
iszraszyti formas ir kirpti už 
maža preke, ba esmių perėjas 
Najorko mokykla kriaucziu, 
turiu dyploma ir knygas. Apie 
daugiaus atsiszaukite ant ad
reso.

Ant Pardavimo.
Šalinas prie, gero trakte. 

Biznis gerai eina. Parsiduos ne 
perbrangiai kadangi locninin- 
ko pati serga, todėl turi apleis 
ti saluna. Yra tai gera proga 
tam kuris norėtu apimti szita 
bizni.

Nusipirkite sau keletą 
buteliu arielkos
WRKEVIG/IA^S O 6.
Geriausia arielka visam 
mieste $1 už bonka. 
Teigi gausite pas mane 
visokiu kitokiu gėrimu 
kokiu tik pareikalausite.

408 W. įso? Street

Virden, III.— Darbai prastai 
eina. Viena kasikla dirba 3 
dienas ant nedėlios, o kita vi
sai nedirba. Daug žmonių ran
dasi be darbo. Lietaus nėra, 
tai ir vandenio stoka. Jaigu 
teip bus ir toliaus, tai žmones 
nežinos ka daryti be vandens. 
Czionais randasi didelis būre
lis Lietuviu, visi sutikime gy
vena. Teip-gi pareina viso
kiu laikraszcziu.

Noriu pasikalbėti su kiekviena ypata ka turi f / i
Ruptura. Noriu iszaiekyt jiems mano būda gydimo. į 1
Asz jau 30 metu kaip gydu Ruptura ir gydau kad į J
butu iszgydinti ant visados tukstaneziu ypatų. V M į
Sztai padare mane kaipo Specialistą Rupturos o ne Y 
kokiu apgaviku arba banditojum. ATSIMYK asz 
esmių iszradejas vienatinia atsąkaneziausio budo
gydimo Rupturos ant visados ir be skausmo, todėl atsirado daug pamegzdio 
toju jaigu tokiams esi pasidavęs in rankas tai pasekme bus bloga.

Naujiausias iszradimas.
Jaigu turi praplikuse galva? 

ar plauką j slenka? Siuskite 
szienden,$l, tai gausite verte 
gyduolių desetku doleriu; gva 
rantota 7 ingrediencijos kad 
užzaugys storus plaukus, nesi
gailėsite dolerio. Jaigu nepa- 
gelbėtu bus sugražinti pinin
gai- Teip-gi iszsius placzes in 
formacijas no ko plaukai slen
ką ir plinka, pleiskanų atsira- 
dymas ir nupuczkave veidai.

Tukstanczei dekavoja už dy 
ka rodą.— Raszyk tuojaus ant 
adreso:

Gratis Specialists 9.
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

Patarnauja Visiems

Tikslas szito 
banko yra idant 
patarnauti vis

uomenei, seniems ir 
jauniems, biednams 
ir turtingame. Priima 

“pntZttdžTus nog do
lerio vyrsziaus ir mo
ka ' 2 procentą ant 
meto už padėtus pini

Lietuviszkąs Agentas]
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PIN1N6U.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

linijų* in r isz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in v’.sas dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai^

Kas nori atgabenti sz Lietuvos 
savo gymines ar p ižinstamus tai ra- 
szykite pas mane kadangi dabar turi 
labai pigias prekes Szipkorcziu ir 
galima dar pirkti Szipkortes už labai 
nužemintas prekes. Raszant prisiu 
skite už 2o. stempa o gausite greit® 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu ta voru ir Buozerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

— S. Norkeviczius su savo 
paeziule perleido kėlės dienas 
ant atsilsio prie mariu A tlantic

lygu, kad rasžytų ar ateitu pas mane ir slaptingai pasikalbėtum.
RASZYK! Jaigu negali ateiti. Visos gromatos laikau paslaptai, gausi 
atsukyma prastoj konvertoj, flaszyk ir atsiusk už 2c., marke o aplaikysi 
knygute su Paveikslais apie Ruptura, Hydrocele Varikocele ir daug kitokiu 
slaptingu lygu. Knyga nieko nekasztuoja. Czia raszoma ir kalbama 
Lietuviszkai ir Lenkiszkai, . ; -

Dr. A. O’Malley, iff s.^ashington st, Wilkes-Barre, Pa.

ISZ

dos neatnesztu.
B. J. Sioux City, Iowa. — 

Tamistos daineles negalime 
talpyti, nes tai netamistos 
kompozieije. Geriause būtu
mei padaręs kad taji iszkarpa 
isz laikraszczid būtumei pri
siuntęs o tuom užezedintai sau 
darbo peraszyti. •

P. B. Youngstown, O.— Ca
ras yra vedes su anukia miru
sios angliszkos karalienes Vik
torijos ir per tai cariene yra 
pussesere vokiszko K ei šerio ir 
angliszko karaliaus Jurgio o' 
tokiu budu karalius Jurgis ir 
caras yra pusbroleis per apsi- 
vedima. Caro motyna buvo 
kun. Dagmar isz Denmarko o 
Jurgio motyna kun. Aleksan
dra buvo josios sesuo, per taį 
ir teip pasilieka pusbroleis.

A. B. Homestead, Pa. — 
Apie rukima ant szventoriaus. 
tegul kunigas už tai pabare, 
ne yra tai visuomeniszkaš rei
kalas. Jau buvo apie tai Ta- 
radaikoje.

‘APSZVIETA’ Moksliškai Is tor Lik a Knygi 

palytinti daug isz Lietuviu 
gyvenimo, spausdinta priesz 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. lOo 

Gaunama pirkt tik pa*:
T. Astnaskl, 943 S. SI. PN'i.- I

Braddock, Pa.— Muso mies
telis gana dydęlis o ir Lietu
viu gana dydelis būrelis ran
dasi czionais. Turime ir drau
gyste Szv. P. P. kuri gyvuoje 
pusėtinai. Dabartės žada czio
nais statyti lietuviszka bažny- 
cze ir jau pradėjo rinkti au
kas. Dieve padek.

— Darbai menkai slenka o 
ir tie j e ka dirba tai tik po kė
lės dienas; atvažiavusiem sun
ku apląikyti koki užsiėmimą.

— Sutikimas Lietuviu vi
dutinis o ypatingai kada už- 
ejna ant devintos uliczios. Ne- 
žine kas ant muso tautiecziu 
užėjo. Karczemas lanko ant 
prapal o nekurie jau gavo kvai 
tūli ir žada atsilankyti pas 
Abrahoma. —Braddockis;

UNION NATIONAL BANK J 
MAHANOY CITY, PA. J

1 CAPITOL STOCK $125,000, SURPLUS IR PROFITS $390 000 4
1 Suv. V&lst. Randas tnri musu banke sudėtu piningu. ®

Sziomis dienemis pcikekm savo Sztora skersai kelio 
in Savo Locna Narna po No. 133 W. Centre St. 

® Ateikyte pažiurete Nauja Sztora o busite linksmai 
W priimti. Aplaikeme Visokio Naujo Tavoro kaipo tai: 
f Visokiu Moteriszku Merginiu ir Vaiku Apredimu, visokiu Ceikiu 

gatavu Szlebiu, Kotu, Siutu ir t, t., Kaldru, Plunksnų taipgi visokiu nau 
ju pavasariniu tavoriu gausite pirkti geriau negu kitur.

133 w- Centre st” A wflOOw Hahanoy City, Pa.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, TA.

...Laidoja Kunus Numirusiu...
Pasamdo Riginus ir Vežimus del 
Pasivažinėjimo, Krausto Daigius, ir 
t. t. Viską atlieka kanogeriause ir 
puikiause. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkitės pas jin o busite visame 
užganėdintais.
520 W. Centre St., Mahanoy City.

Ten ir Vaikams NEDELIOJ 
Adgalios 65c. 30 RUGPilUCZIO

^/L0N6WY5 

6RIEY (

^^^eVERDUN

Mano Privaliszka Banka yra po 
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir 
pinigiszkus reikalus galima pas mane 
be jokios baimes atlikinėti.

Paezportm de) kelianjanozin pa
mpinu

Mike Cobin
Locust Ave. Centi

— Petras Povilaitis, gyvenau 
tis penktam varde, susibaręs su 
savo tėvu, szove in savo gim
dytoju du kartus ir ant gilu- 
ko nepataike nes kitaip butu 
paženklintu prakeikimo ženk
lu “tevžudintojus!” Palicije 
aresztavojo nelaba sūneli ir 
nugabeno ir Pottsvilles kalėji
mą ant atsivedimo.

— Angliszki laikraszczei 
iszjuokineja “foreignerius” 
buk szvente “Žolynes” per tris 
dienas, garbindami “karalių 
stiklelio” vietoje Motynos Die 
vo. Kone visosia lietuviszkuo- 
sia kaimeliuosia atsibuvo mu- 
sztynes. Puiki rekomendacije 
del mus!

— Kada saliuninkai stos ant 
atejnanezio “Licence' court” 
Pottsvilleje, tai daugel nusiste 
bes isz padarytu jiems kliueziu 
gavimo laisnu per Law and 
Order Drauguve kuri stengsis 
visom pajėgom sumažint 500 
karezemu isz skaitliaus 1252. 
Daugelis szinkoriu neiszpirks 
laisnu ant szinkavimo, nes yra 
bankrutais.

Naujas Iszradhnas
Apraszima Siunczia Dykai.

Kaip galima apsaugoti no ligų ir pati 
Hzsigydyti be daktaro visokias lig*'

Plauku puolimą ir užsiauginima, 
Nežuli, Papuczkua, Pleiskana* 
ir kitas psnaszias ligas

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5c 
Nuo Kornu užtrinu tik uo. Mfi 
turime apie puse milijono laiszku * 
padekavonem’8 nuo žmonių v’soki- 
tautysoziu Raszyldia tuojsiur 
adreso pas Spaol •Hwtu*-
Prof. Bruudza Co., Box 10^ 
St^ W. Kings Co., Brooklvr

‘-J *

New York.

BELFORTX J --
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== -GERMAN
k x x

- fortifications

And. Miliszauckas, Savininkas 
16 S. Baltimore St; Wilkes-Barre, Pa.

(Skersai Central R. R. Dypa)

Jaigu kada busite Wilkes-Barre 
tai užeikite pas Andriu Miliszaucka 
kur busite svetingai priimti ir gausite 
visokiu geriausiu gėrimu. Puikios ka 
dugines tikros rugines arielkos, mi
daus isz krokavo, visokiu vynu, szal 
to alausir visokiu kitokiu puikiu gėri
mu. Cigarai kvepenti net isz Havanos. 
Užeikite o busite visame užganėdinti 
Milžiniszki stiklai. Kas syki užeina 
sugrįžta adgalios atsilankite,

Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva 
kad greit nueitu ir kad neprapultu, tai 
siuskite per mane. Jaigu norite pirkti 
szipkorte tai pirkite nog manės o bu
site visame užganėdinti. Mano ao-ent a r*)
ura randasi mano locnam name vertes 
=$1.4,009 ir esi u po kauezija ir priežiūra 
Gilijos Valstijos. Norėdami apie ka 
dasižmoti prisiuskite 2c. st -mpa.

Didžiauee Lietuviezka Agentūra 
pardavima Szipaorozin ir siuntimo 
Pinigus in Visas 1 )alis Svieto gj-eieziause 
ir pigia use.

Visi tie kurie per mus siuntė.apie tai gerai žino. Iszduoda Dosto- 
vierenes del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas, Špilkas ir t. t. 
Su koktu nors reikalu kas-link Szipkorcziu Pinigus ir 1.1., raškykite 
pas mane o aplankysite teisinga atsakoma. saugoju Namus ir 
Na minus Daigins neg Ugnies, o o r>

Puikus Vasarini Siutai.
Jaigu pirksite’Nauja Siutą ar bile kokiu 

Vasariniu Drapanų ar npre-dimu tai ateikite 
peržiureti musu nauja tavora. Vasarini 
Siutai vyrams ir vaikams pasiūti pagal nau- 
sios mados isz visokio materijolo.

Visokiu Vakariniu Apredimu kaipo tai: 
Sziaudiniu Skribeliu, Kepurių, Marszkines, 
Apatiniu Drapanų ir tas viskas kas yra reika
linga vyrams ar vaikams.

FRENCH 
ANP 
GERMAN* . 
MEET AT 
PINANT n

W. TRASKAUSKAS 
...GRABORIUS...

.UXEMBUR6

gus. bu džiaugsmu 
patarnausime bile 
kokiam reikale.

notariusza

£0-235 ^7 CENTRE ST„
HtM ATlSZKA BANKA ANT STDEJ11O F1NHH 

.......PO ridžl tu RANGOS.....

Kiekvienas Lietuvisskas Sztunūnkaf 
teipgi privalo užlaikyti visada musr. 
puikias Lietuvisskas Gyduolės sa?r 
(□storuose ant pardavimo, kadjnusi 
tautieesei reikalaudami galėtu 
pirkti ir nereikalautu iššluoti 
piningus dovanai kokiems nors apga 
vikarus tose apielinke^e. Sstorninka 
rausykite pareikalaudami mug gydno 
tt», nes geras uždarbis; pai'duok'rtr- 
muši) tyras Lietuvisskas Gyduoles, 
kūriau mae gvarantnojama,

Egiurero No.l.........
Egiutero Ne.2........... 
Zmiiwsnik............. 25*\
Ct umbo Laszai .......... 
M kinkos MoeliS. 
rrejanka ........ ........ 
Liniinentas vaikams . 
Gyduoles nuo S.v,ulio 
Liepiu Balftaiaas . 
Anty-Laksou del vaiku ---- .....25c
Vkihelia: vaikams uuo Khsv;$liu,,2čfc(

” nuo Ki mielių dsi suaugusiu
Vanduo nuo
Ugiilhtraukis....... ........
Hkiivio Laitai . ......... .<
Uyd. iižl&ikiruuj VtdunftviinQ įy

K m "Uiosioa............_________
Uicure’ arba gyd^Utiniaiysnitr $3. 
iyd. del nemalinio Pilvo....., 

Milteliai apstabdymui Gab'oa 
skaudėjimo ........................

Lassai nuo Ltontu.......KK 
M.r-įttis nuo geciime ir prakaiUviatm
Kojų.................. „...26c

< 'e-Milois fiudrutiiRoja<j sveikatos 
Yaisia~ nuo Papaato-..... .
Qyd. ano Grippo ................ 
Plauku apsaugotojas.,, 
Muilas del Plauku 
MiiteilBi nuo Kepenų....... .

Baisaiaas ................ .
K inder lia-saiaas................».
-.Hibriana Lčmkju
SsveininiojaH.................
Kraujo valytojas4..
Nervu fiAtiiiiitojiu! ................... .
F,gsema arba odos uždegimą*

pas \ ar k-*s. ■,..,,.,.......,,,, l 
Pleistoris (Kasstavoio).......i...
'emada Plaukams................
_.yd. nuo skaudėjimo Augime... 
Gyduoles nuo Riemena........ ..
VengriexkaB Taisytojas Ūsu..., 
inkstu Vaistas........ ....25c. k
Akines Dulkeles.......... .............
Gyd. nuo uždegimo Daniu arba

abelnai skausmo ir skarbutia $1.25, 
Gyd. nno Parku ir Niežu.......12.50, 
Gyd. nuo Dedervines...........„..32.00,
Gyd. uuo Paslaptingos Ligos $5,00,

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 

Baltrus S. Tankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriauses ir didžiausias sumas 

piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gels- 
žinkeluose, labose ir t.t. IszlaimeJ 
provas kurios kiti advokatai atsake sf 
atmeta, Rodą duodu dykai.

Ądresavokite:

B. S. YANKA US
IM Nassai? HtreM 
NewWOX

Pavasarini Siutai ir Kotai del Moterių*
Naujos mados, geriausio hriauczio darbo Siutai 
ir Kotai del Moterių.

Pavasarini Kotai $4.98 lig $15.00
Mergaitėms Kotai $1.98 lig $6.00 
Puikios Foulard Szlebes $6.50 
Specialiszkos Jekes - - 98c.
Naujos mados Andarokai 98c.

Vyriu ranku darbo Siutai $15, $18 ir $20.
Padaryti per geriausius krauezius amerike, laiko 
savo kolora ir pavidala bile kokiam ore.

Mahanoy City, Shenandoah,
U1II <x Ii b M t.tarmei, Landsford.

Polithania State Bank
1910 Carson Street S. S. - Pittsburgh, Pa. 

.. ,knintele I ietuvkzka Banka, nuo H Spalio 1913m.
^aF° perkialla in f-avo lecna narna 1910 Cai son St., S. S. 
Pittsburgh, Pa Už tai piaszom visus musu viengianezius, 
l ietuviszkam Esi kui kreiptis naujuoju adresu. Priimam 

H'bMmalu pinigus; sncz- dinimui ir mokam 4 Procentą už sudėtus pas 
IĮaS-A M1U?; Mn us pinigus; siiu.cz‘:uh pinigus in visas dalis svieto, greit ir 

pigiai; parr’iiocam szipkort'as ant visu linijų ir geriausiu 
laivu; padirbam visokias niszies rejentalnus dokumentus; su- 
teikiam rodąs dykai. Deltogi ne patingekit-kreipkytes prie 

iHoįĮšp jngš vieninteles lietuviszkos per valdžia kontroliuojamos Bankos.
::g-tli GARBUS TAUTIECZIAI: Kaip jau seniau pranesziau 

kad asz pertraukiau visokius ryszius su savo senąja vieta, tai 
yia: kur randasi ant kampo 12-tos ir Carson St. S S. 
J ittsburgh, Pa,, dabar praneszu kad mano biznio vieta randasi 
Polithania State Bank Bldg. 1910 Carson St. S. S. Pittsburgh Pa 

■IBFh r 130 n-ianos< niau buvusios vietos). Užpraszau visus
i savo senus prietelius ir pažįstamus kreiptis prie manias, su 

tavo reikalais, naujuoju adrefa. Na gi, savas pas sava, 
PAUL V. OBl£CUNAS,1910CarsonSt., S.S. Pittsburgh, Pa.

Tikietai geri aut vakarinu treinu Sept. 4, ir ant visu 
treinu 5 ir 6 Sept. Galima sugrįžt lig 9 Sept.

įTON^gES

MERSTAL^AviSE^ę^

Jį. keR0N

aa-MALMEDY

Lietnviszkas Medecinos ir 
Chirurgijos L’gonbutes 
...SPECIALI STAS...

Priima L:gonius kasdien.
312 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, P«t.

Give

iRUSSELSI^
x-piRLf

įcHARLEROI^^^^^^lA

Ant pardavimo.
Puikus saliunas su namais;, 

ant didžiausios uliczios, miestč 
Tamaqua, Pa. Labai geroi vie 
toi. Parsiduos neperbrangei. 
Atsiszaukite tuojaus ant adf>; 
so. (49 0$

August Yermal,
Cor. Center St. ir Cottage Ave, 

Tamaqua, Pa.
Naujausias iszradimas,

Jaigu turi dantų gėlimą: 
kornus ant kojų tai gausi po 
5c. gyduole. Jaigu nepagelbe- 
tu bus sugražinti piningai. 
Teip-gi iszsius placzes infor
macijas no ko plaukai slenka 
ir plinka, pleiskanų atsirady- 
mas ir nupuczkave veidai,

Tukstanczei dekavoja. už dy 
ka rodą. —Raszyk tuojaus ant 
adreso:

Gratis Specialists 9.
Box 106 Sta. W. Williamsburg

Brooklyn, N. Y.
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